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מנחה תורן
מנחה תורן
חופש
תורני מליאה
תורני מליאה
מוביל\ת יום
מוביל\ת יום
תורנים
תורנים
7:15
7:45
8:30

קפסולה

יום א'  25.4י"ג באייר

יום ב'  26.4י"ד באייר

יום ג'  27.4ט"ו באייר

יום ד'  28.4ט"ז באייר

יום ה'  29.4י"ז באייר

יום ו'  30באייר י"ח
באייר

רותם
שיטה

שחר
נטע
אדיר בטיול ,לייה

לייה
נטע
אדיר בטיול

שחר
אדיר

אדיר
לייה
נטע

נטע
לייה
שחר ,אדיר במילואים

שחר
ענבל
אדיר

דניאל ועפרי
נגה
עפרי
פלס וענבר
אלה ואבישג

צליל
עינב וטל ק
רוני ואביב
יהודה ויונתן

רותם
שיטה
רותם
שיטה
רותם
שיטה

בוקר טוב  +סדר ונקיון המכינה
ארוחת בוקר
רותם

 8:30פתיחת יום
 8:45תוכניות לעתיד -אורן אנצויג

שיטה

עתיד הפנסיות שלנו -חוליית כלכלה
ויזמות

רותם

 10:15״כל מה שצריך לדעת על
פסיכומטרי״-מבית איזי וויי ,אלנה

שיטה

ימין ושמאל כלכלי -אלון שליבק

רותם

 11:45עבודה סוציאלית -ענבל
סאמיט
 13:00ארוחת צהריים
 13:45נקיונות וארגונים ליום
ההורים

שיטה

אוטיזם ומעורבות חברתית -חן
הרמן מתכנית שיבולים

9:30
9:45

נעמה
גילי
ירין ומעיין
דניאל ועידו

הלל
יוהד ורועי
שחרז וקורן
טל ב .ונועה ע.

עמית
ניר ושקד
ליאור וגיא
יותם ונעה

חוליית שבת
חוליית שבת
דניאלה וגייל
איתמר ורועי

 8:30פתיחת יום
 8:45ייעוץ פיננסי -אלעד חפץ

 8:30פתיחת יום
 8:45חינוך -צליל

החלום ופשרו

 8:15פתיחת יום
 8:30אזרחות פעילה -אביתר בן
ארצי
אימון גופני

-8:00-9:15זוהר מיימון מנכ״ל
פילת -סיפור אישי

שיעור חניך -נדב נח

החלום ופשרו

הפסקה
 10:15נדל״ן ודירה ראשונה -יניב
שני

 10:15ייעוץ פיננסי -אלעד חפץ

 10:15עולם חדש מופלא -2
תומר אטלס

 9:15שיעור חניכה-
גייל

הקמת פורום מיכל סלה  -עו"ד
יניב כהן

 9:30-10:30חברות בין
לאומיות וניהול -רמי
ביטניסקי

עולם ההשקעות -זיו קופ

הפסקה
 11:45מנהיגות מהסרטים -בעז
שליט
 13:00ישיבת חוליות סיום

הפסקה
 14:00הכנה לקמפוס גולן –
זאביק

 11:45יעל ארד -ספורט אולימפי
()zoom
 -13:10החלטות לעתיד נועם בן
אשר

הקמת ישראל  -2050בר יוקר
ועינת נמירובסקי

 11:00אקטואליה
 11:30הפסקה

עולם חדש מופלא  -2תומר
אטלס

 10:30הפסקה
 10:45סיכום שבוע+
פ"ש -נדב י.
 11:30פתיחת שבת

 99:15שיעור חניכה-
חן משאלי
 10:30הפסקה
 10:45סיכום שבוע+
פ"ש -אסממו
 11:30פתיחת שבת

11:00
11:30

 12:30נקיונות
 13:30ארוחת
צהריים
 12:30נקיונות

 13:00ארוחת צהריים
 13:45נקיונות וארגונים ליום
ההורים
13:00
15:45
16:00

רותם
שיטה

 14:30הסעה
 15:30פתיחת שבוע
חוליית השבוע 14:30הסעה
 15:30פתיחת שבוע-
חוליית כלכלה
ויזמות

17:45

שיטה

 16:00מבצע אחים -דני לימור
 17:30הפסקה

ויקטור ונועה איוונציג -רופאים

 -15:45אחראי תחום -מיכאל
מבצע אחים -דני לימור

 17:45תחום הרפואה -ויקטור ונועה
איוונציג
 19:15א ערב

19:00
20:00

רותם

שיטה

21:15-21:45

 19:30טקס לציון
יום השנה ה3-
לאסון בני ציון בנחל
צפית
 21:00קשר יהודי
 19:30טקס לציון
יום השנה ה3-
לאסון בני ציון בנחל
צפית
 21:00קשר יהודי

 13:00ארוחת צהריים
 14:00הכנה לקמפוס גולן-
זאביק

ארוחת צהריים ,הפסקה וזמן עבודה על פרויקטים
זמן מובילי יום
 -15:45אחראי תחום -נדב י.
 -15:45חקלאות -אור
פורום מדריכי מכינות וש״ש -
מדעי המחשב -נתאי גידניאן
הנקודה העתידית
ביקוש והיצע -שחר
כלכלה התנהגותית -חוליית
כלכלה ויזמות

17:15
רותם

 17:00אימון גופני
 18:00ארוחת ערב
והתארגנות
 17:00אימון גופני
 18:00ארוחת ערב
והתארגנות

 13:00ישיבת חוליות סיום

 19:15ארוחת ערב
 -20:30ערב חברתי -חולייה

 20:30פעילות חברתית -חוליית
כלכלה ויזמות

 13:30ארוחת
צהריים

 -14:10-17:30א.צהריים
והפסקה
 -17:30אחראי תחום – שחרז
שיעור חניך -דניאל חזות

הפסקה
ציון אברהם -סגן אלוף בצבא

יניב מהנדס רכב ()zoom

אימון גופני

תורת החלחול ,קפיטליזם
וכלכלה חופשית -גלעד אלפר

 17:30אימון גופני
 18:30התארגנות וארוחת ערב

 - Product Marketingיובל
שחורי ()zoom

שיעור מדריך -אדיר
 21:15עיבוד יום
 21:45תיאום

משמר ל"ג בעומר

 19:30יזמות קרבית  -איתמר
בן שטרית
 21:30עיבוד יום ותדרוך למחר

משמר למידה

ארוחת ערב
״איך תתקבל לכל עבודה
שתרצה״  -איתי משיח (הייטק)

כלכלה מקיימת -יובל סתיו

עיבוד יום  +תדרוך יומי למחר

